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  ]اْلُمَقدَِّمُة [ 
 َيُقوُل راِجي  َرحَمَة اِإللِه

  

 محمٌَّد ُهَو ابُن َعبِد اِهللا   ]1[
  

 الحمُد ِهللا الَعليِم الفاِطِر
  

 ُثمَّ الصَّالُة ِمن َمليٍك قاِدِر   ]2[
  

 على النَِّبيِّ الَهاِشميِّ الهادي
  

 وآِلِه والصَّحِب واَألوالِد   ]3[
  

 وهاَك في َقواعِد اِإلعراِب
  

 َنظَم الكتاِب اْلُمبِدِع اِإلعراِب   ]4[
  

 وأسأُل اَهللا بِه َأن َينَفعا
  

 قاِرَئُه وسامعًا وَمن َدعا   ]5[
  

  



  في الُجمَلِةوأحكاِمها: َفصٌل 
 بالَكالِم ُيدَعى: َلفٌظ ُمفيٌد 

  

 َفْهَي َأَعمُّ َقطَعا: وُجمَلٌة    ]6[
  

 ُآلُّ َآالٍم ُجمَلٌة ال َتنَعِكْس
  

 وُجمَلٌة ِقسماِن ليَس َتلَتِبْس   ]7[
  

 َفْهَي باالسِم ُتبَتدا: ِإسِميٌَّة 
  

 بالِفعل َفابَدأ َأَبَدا: ِفعِليٌَّة    ]8[
  

 واْلُجمَلُة الَِّتي لها َمَحلُّ
  

 َسبٌع ؛ َفُخذها َخَبر يحلّْ   ]9[
  

 حاٌل وَمفعوٌل ُمضاٌف واِقُع
  

 جواب َشرٍط جاِزٍم وتاِبِع]10[
  

 ِلُمفَرٍد وُجمَلٍة ذاَت َمَحْل
  

 وَسبَعٌة ِبال َمَحلٍّ في الُجَمْل]11[
  

ذاُت ابِتداٍء واعِترٍض َوِصَله 
  

 َجواُب َشرٍط ليَس َجزٌم َدَخَلْه]12[
  

 )َهْل(َوَقَسٌم وذاُت َتفسيٍر ِلـ
  

 َوتاِبَعْه ِلُجمَلٍة ِبال َمَحْل]13[
  

 وإْن َأَتتَك بعَد َمحِض النَِّكَرْه
  

 ِهَرْهُجَمُل َأخباٍر َلها ُمشَت]14[
  

 َفْهَي َلدى النُّحاِة ُآلِِّهْم ِصَفْه
  

 وما َيِجيُء َبعَد َمحِض اْلَمعِرَفْه]15[
  

 فِتلَك َأحواٌل ، وَقد َتتَِّصُل
  

 )2(ِبَغيِر َمحٍض منُهما فيحتمل ]16[
  

  

                                
 .ِلتواِفَق َرِويَّ الَبيِت اَألوَِّل ) َيْحَتِمُل(َلَحلَّلها ِبدون الفاِء ) 2(



  ِفي الجارِّ والَمجروِر: َفصٌل 
 ال ُبدَّ للجارِّ ِمَن التََّعلُِّق

  

 َتِقيِبِفعٍل َأو َمعناُه َنحَو ُمر]17[
  

 َواسَتثِن ُآلَّ زاِئٍد لُه َعَمْل
  

َأيضًا ) الكاِف(و) ِمن(َو) الِْبا(آَـ]18[
  )َلَعلّْ(َو

  

 َلَدى ُعَقيٍل ُثمَّ َلوالَي َآذا
  

 َلوالَك َلوالُه َفَعمرٌو قاَل ذا]19[
  

 َلوال َأنا الَفصيُح عنَد اَألآَثِر
  

 وأنَت أيضًا ؛ فاعَلْم هذا واْذُآِر]20[
  

 )3(] َمَع [  واْلُحكُم للجارِّ
  اْلَمجروِر

  

 َآُجَمِل اَألخباِر في الَمشهوِر]21[
  

 وإن َأَتى الَمجروُر والجارُّ ِصَلْه
  

 َأو حاًال َأو جا ِصَفًة ُمَكمَِّلْه]22[
  

 فإنَُّه قد ُعلِّقا: َأو َخَبرًا 
  

 ِبكاِئٍن أو اسَتَقرَّ ُمطَلقا]23[
  

 )اْسَتَقرَّا(َخال الصَِّلِة َفْهَي ِبـ
  

 قد ُعلَِّقت عنَد النُّحاِة ُطرَّا]24[
  

 وجاَز في المجروِر بعَد الَجرِّ
  

 في خبٍر وما َتال في الذِّآِر]25[
  

 وبعَد ما اسِتفهاٍم أو َنفٍي َبدا
  

 َأن َيرفَع الفاِعَل َهذا أَبدا]26[
  

 واختاَرُه ِبَغيِر َشرٍط َقد َمَضى
  

 ُنحاَة ُآوَفٍة واالخَفُش الرَِّضى]27[
  

 وقيَل فيِه َخَبٌر وُمبَتدا
  

 وللظُّروِف ُحكُم َجرٍّ َوَرَدا]28[
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  في َتفسيِر َآِلماٌت ُيحتاُج ِإَليها اْلُمعِرُب: َفصٌل 
 َأَبدًا ُظروُف) َعوُض(و) َقطُّ(

  

 لِكنَّما اسِتغراُقها َمعروُف]29[
  

 أبدا) َعوُض(لما مضى و) قطُّ(
  

 َحتمًا لالسِتقباِل حيُث وردا]30[
  

 َخَبرأَجل بها ُيراُد َتصديُق ال
  

 بلى لاليجاِب لَنفٍي قد ظَهر]31[
  

 )إذا(َظرٌف لالسِتقباِل خاِفٌض 
  

 ِلَشرِطِه وللُمفاجاِة َآذا]32[
  

 َفَظرٌف للُمِضي واطَئُه) ِإْذ(و
  

 وحرُف تعليٍل وللُمفاجَأْه]33[
  

 )َلمَّا(حرُف وجوٍد ِلوجوٍد 
  

 آذا لالسِتثنا ُتفيُد َجزما]34[
  

 )َنَعم(حرٌف لَتصديٍق وإعالٍم 
  

َآذا مَع ) ِإْي(رُف َوعٍد وَح]35[
  الَقَسم

  

 لجرٍّ وِلَعطٍف وابِتدا) حتَّى(
  

 ِلَردٍع وِلَتصديٍق َبدا) َآالَّ(]36[
  

 ال ُتِطعُه يحتمل) : َآالَّ(ونحُو 
  

 أو َحقا فافَهم ما ُنِقْل) َأال(َمعَنى ]37[
  

 ناِفَيٌة وناِهَيْه)  ال(َتِجيُء 
  

 زاِئَدًة َفُكن ِلذاَك واِعَيْه]38[
  

 امِتناٌع ِلوجوٍد ُمثِبَتا) َلوال(
  

 َوَحرُف َتحضيٍض وَتوبيٍخ َأَتى]39[
  

 َآذا لالسِتفهاِم والنَّفي َتِرْد
  

 ِلَنفٍي َوِلَشرٍط َقد ُعِهد) ِإْن(و]40[
  

َآذا ِلَتخفيٍف ِمَن الثَّقيِل 
  

 زاِئَدًة أيضًا َفَحقِّق قيلي]41[
  

 ِبفتٍح َفْهَو حرُف َمصَدٍر) َأْن(و
  

 وَحينا اذُآِروَحرُف َتفسيٍر فَأ]42[
  

 ُمَخفٌَّف مَن الثَّقيِل زاِئُد
  

 وَمن لالسِتفهاِم َلفٌظ واِرُد]43[
  

 َنِكَرٌة َموصوَفٌة َشرِطيَّْه
  

 َموُصوَلٌة َأقساُمها َمرِعيَّه]44[
  

 على معَنى الَكماِل َدلَّت) َأيٌّ(
  

 موصوَلٌة للشَّرِط َقد َتَولَّت]45[
  

 ُمسَتفَهٌم بها َوُوْصَلٌة إلى
  

 ُوِصال) َأْل(َلفِظ ما بِه  ِنداِء]46[
  

 في االسِتفهاِم حرُف َشرِطآذا 
  

 َفَحقِّق َضبِط) ِإْن(ِلـُمرادٌف ]47[
  

فهو حرُف ) ْوَلَودَّ (وبعَد 
  َمصَدِر

  

 ولكن َقد َعِري) َأْن(ـلُمراِدٌف ]48[
  

 َنصٍب أو َجزٍم وِللتََّمنِّيِمن 
  

ذا  والتَّحِضيِض ياوالَعرِض ]49[
  الذِّهِن

  

 بَمعَنى َحسُب َوْهَي ِإسُم) َقد(و
  

 َيكِفي وْهَي أيضًا ِقسُمَآذا ]50[
  



 للتَّحقيِق والتََّوقُِّعُتفيُد 
  

 ِلَتقريِب اْلُمِضيِّ فاسَمِعآذا ]51[
  

 للتَّقليِل والتَّكثيِرآذاَك 
  

 ُيَرى في َآِلِم الَقديِروقد ]52[
  

 ُثمَّ الحاِل لالسِتئناِف )واٌو(
  

 يفعوِل لْه وَجمٍع تاِلالَمآذا ]53[
  

 وُربَّ َعطٍف زاِئَدهِلَقَسٍم 
  

 اَألقساُم فيها واِرَدْهفهذِه ]54[
  

 ذاُت َتماِم ما ُقِل َمعِرَفٌة
  

 َنقٍص وِلَشرٍط فاْقَبِل وذاُت]55[
  

 َموصوَفٌة َتَعجُُّبَنِكَرٌة 
  

 َفِصف ِبها ما َتطُلُبَنِكَرٌة ]56[
  

 آذا ِلالسِتفهاِمموصوَلٌة 
  

 ِمَأَتت في هذِه اَألقساواْسمًا ]57[
  

 تُكن حرفًا فَمصَدِريَّْهوإن 
  

 وغيُر ما َظرِفيَّْهَظرفيٌَّة ]58[
  

 ناِفَيٌة وآافَّْهزاِئَدٌة 
  

 َنصٍب وَجرٍّ آافَّْهفٍع أو َرَعن ]59[
  

  



  في َألفاٍظ ُمَحرَّرٍَّة: َفصٌل 
 ِفعَل ما لم ُيَسمَّ فاِعُلهُقل 

  

 ا ُقبَِّلت أناِمُلههذ حِوَنفي ]60[
  

 فيما َيلي فاعٍل نَعوناِئبًا 
  

 ِلَتقليٍل وَتحقيٍق َتلي )قد(و]61[
  

حرُف َنصٍب قد َنفى ) َلن(
   الُمسَتقَبال

  

 حرُف َجزٍم َقد َنفاُه جاِعال) َلم(]62[
  

 )َأمَّا(ماِضيًا وفي َمعناُه 
  

شرٍط وَتفصيٍل وتوآيٍد حرُف ]63[
  َأما

  

 َفَحرُف َمصِدريِّ َينِصُب )أْن(و
  

 ٍط ُتعَرُبوفاُء َشرُمضاِرعًا ]64[
  

 رابَطًة وال َتُقلَجواَبُه 
  

 َشرٍط َبل آما ُقلُت َفُقلجواَب ]65[
  

 ِفْضزيٍد بإضاَفٍة  ُخأماَم 
  

 بالظَّرِف َفهَو قد ُرِفض َتُقلفال ]66[
  

 ال َتُقل للَعطِف لصف فاُء
  

 َسَبِبيٍَّة َفُقل ِلُعرِففاَء ]67[
  

 ُعِطف الجمِع بواٍو قدُمطَلِق ِل
  

 غاَيٍة ُعِرْفلَجمٍع وِل )حتَّى(]68[
  

 للُمهَلِة والتَّرتيِبوُثمَّ 
  

 للتَّرتيِب والتَّعقيِبوالفاُء ]69[
  

 وارفعا نَّوانِصَب) إنَّ(ِبـَأآِّْد 
  

 ِإن ِبَفتٍح َوَقعا ًاَمصَدِرّيِزد ]70[
  

  



  خاِتَمٌة
  ِةاَهللا ُحسَن الخاِتَمَنسَأُل 

 في اإلعراِبللنَّاِس  وَينَبغي
  

 بواِبعِن الُمِهمِّ في اَألَبحٌث ]71[
  

 فاِعٍل ِلفعٍل أو َخَبرَآِمثِل 
  

إذا مرَّ ِبَظرٍف أو ِبحرف آذا ]72[
   َجر

  

 َمحذوفًا بِه تَعلَّقاَبيََّن 
  

 الموصوِل أيضًا َحقَّقاَوِصَلَة ]73[
  

 أتى ِبُجمَلٍة فَيذآُروإن 
  

 الَمحلَّ َفهَو َحّقًا َأجَدُرلها ]74[
  

 في الذي وذا ال يقَتِصرآذاَك 
  

 شاَرٍة ُذِآرَموصوٍل إبقوِل ]75[
  

 آذا ْهَوِلَيُقوَل فاِعٌل وبل 
  

 في الُمضاِف فاْعِرَفنَّ ذاآذاَك ]76[
  

 الُمضاِف الَجرُّ فيه واِرُدُجزُء 
  

 َتُقل في الذِّآِر لفٌظ زاِئُدوال ]77[
  

 عبََّر عنُه ِبِصَلْهوبعُضُهم 
  

 ُمَؤآِّدًا قد َجَعَلهوَبعُضُهم ]78[
  

 والحمُد للرَّحمِنوَآُمَلت 
  

 الُة الَمِلِك الدَّيَّاِنَصثمَّ ]79[
  

 النَِّبيِّ الُمصَطَفى الُمختاِرعلى 
  

 وَصحبِه اَألطهاِروآِلِه ]80[
  

  
  . )ابُن ساِلٍم: (وآتُبُه 

  الدُّعاِء: فال َتنَسوُه ِمَن 
 


